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REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE STAGIATURA A
ABSOLVENTILOR INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL

DIN BUCURE~TI

1. Viziunea, durata ~i obiectivele programului de stagiatura a absolventilor ITPB

a. Programul de stagiatura se adreseaza in mod exclusiv absolventilor ITPB. Viziunea
proiectului consta in formarea si integrarea in slujirea bisericilor penticostale romane a
absolventilor ITPB care dovedesc un caracter hristic, 0 buna pregatire teologica si
temeinice deprinderi de slujire pastorala, in vederea zidirii Bisericii lui Hristos si a
extinderii Impara!iei Sale.

b. Programul de stagiatura se va desfasura pe durata unui an, incepand cu data de 1
septembrie.

c. Programul de pregatire practica a absolventilor ITPB are urmatoarele obiective
specifice:
i. Incadrarea profesionala a absolventilor pe durata unui an in biserici locale desemnate

in acest scop, sub autoritatea si mentorarea unor pastori cu 0 bogata experienta
pastorala;

11. Continuarea procesului de echipare duhovniceasca a absolventilor ITPB si
consolidarea caracterului hristic, prin pregatirea pastoral a practica si deprinderea
temeinica a disciplinelor spirituale, sub observarea atenta si calauzirea pastorului
coordonator, in vederea unei slujiri rodnice a bisericii locale;

111. Dezvoltarea aptitudinilor de conducere spirituala;
iv. Acumularea de experienta in slujire, care sa le permita absolventilor ITPB sa invete si

sa creasca din punct de vedere duhovnicesc si pastoral
v. Intelegerea profunda a modalitatilor de aplicare a teologiei crestine la viata de zi cu zi

a bisericii locale;
VI. Insusirea unei mentalitati biblice privitoare la slujirea pastorala pe urmatoarele

domenii: predicare, conducere si administrare bisericeasca, consiliere, misiune,
infiintarea de biserici si slujirea membrilor bisericii pe diferite segmente de varsta;

V11. Deprinderea de abilitati practice privind organizarea si functionarea unei biserici
locale sau a unei comunitati regionale penticostale;

V111. Deprinderea de abilitati practice pentru organizare diferitelor activitati ~i slujbe in
cadrul unei bisericii locale;
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2. Partenerii programului de stagiatura

a. ITPB, prin Consiliul de Coordonare a Programului de Stagiatura (CCPS), format din
Rector (in calitate de presedinte al CCPS), Pastorul studentilor, Reprezentantul CCPR
(Cultul Crestin Penticostal din Romania) in CA al ITPB;

b. CCPR, reprezentat de Coordonatorul Departamentului pentru Integrare in Slujire si
Consilierea Slujitorilor, care va face parte din CCPS;

c. Bisericile locale ale CCPR reprezentate de pastorul local, respectiv echipa de slujire
locala;

d. Absolventul ITPB.

3. Strategia proiectului de stagiatura
a. Se are in vedere identificarea unor biserici locale si a unor pastori cu 0 bogata experienta

de slujire;
b. Absolventii ITPB selectati pentru programul de stagiatura vor accepta repartizarea

facuta de catre CCPS;
c. In relatia cu biserica locala in care se va desfasura programul se va avea in vedere:

i. Expunerea slujitorului stagiar la viata bisericii locale, la activitatea echipei pastorale
si a comitetului de conducere al bisericii, precum si la dimensiunea practica a slujirii
pastorale;

11. Echiparea slujitorului stagiar prin mentorare individuala din partea pastorului
coordonator si a membrilor echipei pastorale (impartasirea scopului, misiunii si
viziunii bisericii locale, precum si a obiectivelor si metodelor de aplicare);

111. Acumularea de experienta de catre slujitorul stagiar prin participarea in mod practic
la actul slujirii si conducerii in cadrul bisericii locale (evaluare, planificare, procesul
de luare a deciziilor, predicare, consiliere etc.).

d. La incheierea programului de stagiatura, slujitorul stagiar va obtine 0 recomandare din
care sa reiasa nivelul pregatirii sale pastorale, recomandare care va fi neccsara in slujirea
sa ulterioara;

4. Selectia absolventilor ITPB pentru programul de stagiatura: criterii, competente ~i
conditii

4.1. Criterii de ordin moral ~i spiritual:
a. Chemare divina si dedicare pentru slujirea pastorala;
b. Dragoste evidenta pentru Domnul nostru Isus Hristos si pentru Cuvantul Sau;
c. Manifestarea unui caracter hristic si a unei vieti disciplinate;
d. Inzcstrari naturale si daruri spirituale:

i. Personalitate puternica, bazata pe valori;
ii. Conducator inndscut (un om pe care 11urmeaza oamenii);
iii, Comunicator eficient (atat in particular, cat si in public);

4.2. Competente:
a) Atitudine pozitiva, inovativa si creativa;
b) Abilitati sociale, de comunicare interpersonala;
c) Echilibru emotional, capacitatea de a interpreta emotiile proprii si pe ale altora;
d) Capacitate de a lua decizii si de a-si asuma responsabilitati;
e) Adaptabilitate la sarcini de lucru dinamice si la situatii de criza;
f) Preocupare pentru perfectionarea permanenta si ridicarea continua a nivelului

profesional;
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4.3. Conditii de ordin administrativ,
a. Sa fi participat, pe timpul scolaritatii, la toate activitatile curriculare si extracuriculare

organizate de catre ITPB;
b. Sa nu fi fost beneficiari al unei scutiri de frecventa, in orice pro cent, pe timpul

scolaritatii;
c. Sa nu fi avut abateri de natura morala pe parcursul scolaritatii;
d. Sa fi dovedit seriozitate in asumarea sarcinilor incredintate de catre personalul ITPB pe

parcursul scolaritatii;
e. Sa respecte, in mod deplin, invatatura si practica Bisericii Crestine Penticostale din

Romania, asa cum sunt acestea exprimate in Marturisirea de credinta a CCPR, Statutul
CCPR ~i Statutul slujitorului CCPR;

f. Sa fi absolvit examenul de Iicenta;
g. Sa accepte integral cerintele programului de stagiatura, avand in vedere faptul ca

programul este cu norma intreaga, iar absolventul trebuie sa lucreze eel putin 40 de ore
pe saptamana;

h. Sa devina membru al bisericii locale in care i~i desfasoara stagiatura si sa participe la
toate activitatile acesteia, sub indrumarea pastorului coordonator;

1. La incheierea programului de stagiatura, absolventul poate sa revina in biserica din care
s-a transferat, fara ea vechimea sa in biserica locala sa fie afectata,

5. Conditii esentiale cerute bisericii locale care participa la programul de stagiatura

a. Intocmirea, impreuna cu CCPS din cadrul ITPB, a unui plan de dezvoltare spirituala ~i
pastorala a slujitorului stagiar.

b. Intocmirea, impreuna cu CCPS din cadrul ITPB, a unui plan de slujire a stagiarului.
c. Inchcicrca unui contract de stagiatura.

6. Procesul de selectare a absolventilor ITPB eligibili pentru programul de stagiatura

a. Depunerea, pana la sfarsitul semestrului I al anului IV, a unei cereri si a unui angajament
in slujire.

b. Obtinerea a trei recomandari:
recomandarea din partea pastorului bisericii in care este membru absolventul
(Aceasta recomandare trebuie sa cuprinda informatii despre vocatia, maturitatea
si caracterul candidatului si despre slujirea sa in biserica locala).
recomandare din partea unui coleg al candidatului, din anii 11sau Ill, desemnat
aleatoriu de catre CCPS (Aceasta recomandare trebuie sa cuprinda informatii
despre caracterul, darurile si abilitatile candidatului).
recomandarea din partea unui cadru didactic, desemnat aleatoriu de catre CCPS
(Aceasta recomandare trebuie sa cuprinda calitatile si defectele solicitantului.)

c. Cele trei recomandari au caracter confidential si se depun la secretariatul ITPB pana la
sfarsitul primului semestru al anului universitar.

d. Includerea la dosar a situatiei la invatatura din anii I-Ill, respectiv sem. I din anul IV.
e. Examinarea de catre CCPS a dosarului fiecarui candidat, aprobarea cererilor eligibile ~i

repartizarea candidatilor selectati in bisericile desemnate in acest scop, dupa consultarea
pastorului local coordonator al programului de stagiatura.
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7. Fisa postului slujitorului stagiar

a. Slujitorul stagiar se va transfera ea membru in biserica in care i~i va efectua stagiatura si
se va pune la dispozitia personalului bisericesc si a pastorului coordonator. Stagiarul se va
pregati pentru slujire si va sluji in aceasta biserica sub directa indrum are teologica si
duhovniceasca a pastorului coordonator.

b. Slujitorul stagiar va participa la toate programele si activitatile bisericii, precum si la toate
intalnirile pastorale programate de pastorul coordonator. Va participa la toate activitatile
care ii sunt incredintate, rara dreptul de a refuza, in lipsa unui motiv obiectiv (boala,
situatii de exceptie in familie). Stagiarul trebuie nu doar sa-si asume sarcinile incredintate,
ci si sa dovedeasca spirit de initiativa.

c. Slujitorul stagiar trebuie sa aiba intrevederi saptamanale cu pastorul, pentru rugaciune,
pentru studiu si discutii pe marginea unor cart! incredintate spre lectura, in vederea
pregatirii pastorale si orniletice. Stagiarul va beneficia cu regularitate de feedback
constructiv din partea pastorului, pentru a continua sa se imbunatateasca tot ceea ce este
necesar in privinta slujirii sale.

d. Slujitorul stagiar are urmatoarele obligatii:
Sa aloce timp pentru devotiunea personal a zilnica (minim 20 minute);
Sa participe la toate adunarile de rugaciune ale slujitorilor bisericii;
Sa-l asiste pe pastor in munca de conducere, conform programului de lucru

aprobat, si sa i~i insuseasca filosofia si metodologia de conducere;
Sa mentina 0 buna comunicare cu pastorul coordonator
Sa participe la toate slujbele bisericii si sa slujeasca sub indrumarea pastorului

coordonator;
Sa participe la sedintele de comitet, ori de cate ori acestea sunt organizate;
Sa intocmeasca si sa prezinte lunar pastorului coordonator un raport de 0

pagina cu privire la activitatile sale. .
Sa inainteze pastorului studentilor ITP un raport de activitate trimestriala.

e. Principalele domenii de slujire:
Predicare I Consiliere I Munca de secretariat cu specific bisericesc I Rugaciune cu biserica, in
grupuri si la cererea celor in nevoie I Vizite pastorale I Slujbe de Cina Dornnului I Slujbe de
inmormantare I Slujbe de botez I Ingrijirea pastorala a persoanelor in nevoie I Misiune si
evanghelizare I Scoala duminicala si slujbele dedicate copiilor ~i tinerilor pe diferite grupe de
varsta.

8. Conditiile de munca

a. Slujitorul stagiar va beneficia, din partea biserici locale, de un spatiu pentru locuit si de 0

bursa lunara;
b. Biserica va deconta cheltuielile de slujire ale stagiarului.

9. Dispozitii finale ~itranzitorii

Stagiarul poate continua slujirea in biserica locala ~i dupa incheierea perioadei de stagiatura,
daca biserica locala doreste acest lucru.
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Prezentu1 regu1ament a fost aprobat in sedinta Senatu1ui lTPB din data de 27.06.2016.

Rector,
Pastor Lector univ. dr. loan Brie
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